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 (2)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

 متهيد: -
يعتبرردوركديررأيدودعرررورلررأةدولععديررفولععنصيررفو رر ولع  رر و
ولألخيدوصنولعقدنولعتأسعولشدوكدكلةر ولعقردنولععشردينهوك رك
صؤسرررلولنررردول اتصرررأوولععرررريروك لررريدولعصردسرررفولع د سررريفو
)لعكظي يف(وععندول اتصأو،وك كوصنورلأوإعر ولسرتقيعيفو ر لو
لععندولنوبأق ولععنركدوكلعصعرأد ولألخردفهو ر وعقيقرفولألصردو
تررررداوع ررررأوركديرررررأيدوتدلمررررأ ولنصيررررأ ويتصمررررر و رررر وصاصكلررررفوصرررررنو
ولعصؤع ررررألوكلعصقررررأ لو رررر لوبأشاررررأ فوإعرررر وإ شررررأة ولعصردسررررف

ولع د سيفوععندول اتصأوه
 ررررر ي وت تصررررر وسكسررررريكعكايفوركديرررررأيدوب رررررأ ل ولنررررر ولعتو

لعص هارر وععنرردول اتصررأوولععررأدوإعرر وص هايررفوول بسررتصكعكا 
(و  وردلسفولعظكل دولعصاتصعيرف،ووExplicationلعت سيدو)

وديولن ودسألولدتبأطهأولعسبب وكلععٌن هو
بعرررف،وبصع ررر وردلسرررفولعصتايررردللولعصسرررتقنفوكلعصتايررردللولعتأ

ارررررصنودؤيرررررفوتاديبيرررررفولسرررررتقدلةيفوكلنصيرررررف،وبايرررررفوتع ررررري و
لعقرركل ينوكلع ظديررأل،ودكولخترر ل وصاصكلررفوصررنولعظرركل دو رر و
دقرر ولرررروصررنولععصنيررألولعص طقيررفولع ررأدصفهوكصررنومررد،ويعرررو
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 (3)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

لعت سرريدوصررنود رردوصبررأراولع يرردولععنصرر ودكولع يرردولعكاررع و
لعصكاكل هوع لوتشيدوينصفولعسكسيكعكايأوإعر و ر لولعاأ ر و

ت سرريديولعكاررع ،وبررأعدبطوبررينوص هرركصينوصتاررأصينو صررأ ولع
لنرررردوكصاتصررررعهوبصع رررر ودنولعسكسرررريكعكايأوتررررردلولعظرررركل دو
لعصاتصعيرررفوردلسرررفولنصيرررفوصكاررركليف،وبأسرررتاي ولععيقرررألو
لعسببيفوكل دتبأطيرفوبرينولعصتايردللولعصردكسرف،وسركل وديأ رلو

وصستقنفوددوتأبعفه
 ركوو Structural sociologyعلم االجتماع البنااي  

لععنرررردولعرررر يويخررررتةوب رررر فودسأسرررريفوبردلسررررفويي يررررفوترررر ميدو
لعصاتصررررعو رررر ولعسررررنكاولع رررردريوكلعاصررررأل وبررررر  وصررررنويي يررررفو
ت سرررررريلولعصاتصررررررعوبكلسررررررطفولأل رررررردلروكلعاصألررررررألهو ررررررأععندو
ل اتصأوولعب أة ويتهدولن وسبي ولعصمأ وبيي يفوتر ميدوطبقرفو

(وولعب رررأة وعن رررردرو–ديولعكارررعول اتصرررأل ولع ررردروكلأةنتررر و)
لنررررر ولعتصرررررأ لو اأعررررر و ررررر ولعصردسرررررفودكوع ررررركع ولنررررر و

وكظي فوايرةه
لعسرررررريأقوي طبررررررقولنرررررر ولعكظي يررررررفو رررررر فوب أةيررررررفووك رررررر لو

لشاصررررأو،وأل هررررأوتؤيرررررولنرررر ولعررررركدولعصعرررركديولعرررر يوينعبرررر و
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 (4)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

ل ت رررأقو)لشاصرررأو(وبرررينولع رررألولنررر ولعقررريدولألخيقيرررفو ررر و
لعصعأ ظررفولنرر ولع ظررأدول اتصررأل هوبصع رر وتقرركدولعكظي يررفو

صع ررررر وعتعقيرررررقو ررررركدةولعصعأ ظرررررفوكلعمبرررررألورلخررررر وبرررررركدولع
(وإعررر ور رررعولعصؤسسرررألوولعكظي يرررفو)ولعصاتصرررع،و ا هرررأوتسرررع 

ل اتصأليررررررفوإعرررررر ول سررررررتصدلدو رررررر ولعتكلارررررررورلخرررررر ولع سررررررقو
ل اتصرررأل وعنقيرررأدوبرررركد أولعررركظي  وباشررربأووكسررررولععأارررألو
لعصدتبطفوبأع ظأدول اتصأل هوكتتصم وكظي فولأعدول اتصأوو

لآلمرررأدولشياأبيرررفودكولعايررررةوكلعتررر ميدللو ررر وصعأكعرررفويشررر و
لعصدتبطررفوب ظررأدوصررأوكترردتبطو رر بولعكظي ررفوبررأعتبديدولعتنقررأة و

رروعن ظررأدولعقررأةد حودنويرر ولعصسررتصدو رر وصاتصررعوصررأوك رر لويكا 
لعتدتيبرررألول اتصأليرررفو ررر وصاتصرررعوصرررأو وبررررودنوييررركنوعهرررأو

هوكصررررنو أةرررررةوصعي ررررفوكلغ و وي بارررر ودنوتسررررتصدو رررر ولعتكلاررررر
  و للولعسريأقولعب رأة وتؤيررولعصأديسريفولنر واأ  وآخدوكو

لع ررردلووبرررر  وصرررنولشاصرررأوو ررر ولعصاتصرررع،وكصرررنولعصيصرررحو
لعصصيرر ةوعنصرررلخ ولع ظديررفوكلعص هايررفوععنرردول اتصررأوولعب ررأة و

ود هأوتسع وإع ولعت سيدللولععنصيفوعنسنكاول اتصأل ه
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 (5)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

يعتصرررررولنرررردول اتصررررأوولعب ررررأة ولنرررر وص هايررررفو،ومنهجيااااا  
 رررررررررررر وردلسررررررررررررفولعظرررررررررررركل دوو( Explication) ولعت سرررررررررررريد

 هوبصع ررر ولعصاتصعيرررف،ولنررر ودسرررألولدتبأطهرررأولعسررربب وكلععن ررر
ردلسررفولعصتايرردللولعصسررتقنفوكلعصتايرردللولعتأبعررف،واررصنودؤيررفو
تاديبيررررررررفولسررررررررتقدلةيفوكلنصيررررررررف،وبايررررررررفوتع رررررررري ولعقرررررررركل ينو
كلع ظديأل،ودكولختر ل وصاصكلرفوصرنولعظركل دو ر ودقر ولرررو

أدصفهوكصررنومرردويعتبرردولعت سرريدوصررنولععصنيررألولعص طقيررفولع رر
صرررررررنود ررررررردوصبرررررررأراولع يرررررررردولععنصررررررر ودكولع يررررررردولعكاررررررررع و
لعصكاكل هوع لوتشيدوينصفولعسكسيكعكايأوإعر و ر لولعاأ ر و
لعت سرريديولعكاررع ،وبررأعدبطوبررينوص هرركصينوصتاررأصينو صررأ و

ردلويررررولنرررردول اتصررررأوولعب ررررأة لنرررردوكصاتصررررعهوبصع رررر ودنو
بأسررررتاي ولعظررركل دولعصاتصعيررررفوردلسررررفولنصيررررفوصكارررركليف،و

لععيقررررألولعسررررببيفوكل دتبأطيررررفوبررررينولعصتايرررردللولعصردكسررررف،و
وسكل وديأ لوصستقنفوددوتأبعفه

 يرررررر لوت رررررر  وردلسررررررألوركديررررررأيدوب  هررررررأوت تصرررررر وإعرررررر وكو
علاااااام االجتمااااااع البناااااااي  للعصقرررررك لولع ظديرررررفوكلعص هايرررررفو

Structural sociologyلعرر يويخررتةوب رر فودسأسرريفوو
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بردلسفويي يفوتر ميدولعصاتصرعو ر ولعسرنكاولع ردريوكلعاصرأل و
بررررررررر  وصررررررررنويي يررررررررفوت سرررررررريلولعصاتصررررررررعوبكلسررررررررطفولأل رررررررردلرو
كلعاصألررررألهو ررررأععندول اتصررررأوولعب ررررأة ويررررتهدولنرررر وسرررربي و

ديولعكارررررعوولعصمرررررأ وبيي يرررررفوتررررر ميدوطبقرررررفولع ررررردروكلأةنتررررر و)
لو اأعررر و ررر و(ولنررر ولعتصرررأ ولعب رررأة وعن ررردرو–ل اتصرررأل 

ولعصردسفودكوع كع ولن وكظي فوايرةه
لعسرررررريأقوي طبررررررقولنرررررر ولعكظي يررررررفو رررررر فوب أةيررررررفووك رررررر لو

لشاصررررأو،وأل هررررأوتؤيرررررولنرررر ولعررررركدولعصعرررركديولعرررر يوينعبرررر و
ل ت رررأقو)لشاصرررأو(وبرررينولع رررألولنررر ولعقررريدولألخيقيرررفو ررر و
لعصعأ ظررفولنرر ولع ظررأدول اتصررأل هوبصع رر وتقرركدولعكظي يررفو

قو ررررركدةولعصعأ ظرررررفوكلعمبرررررألورلخررررر وبرررررركدولعصع ررررر وعتعقيررررر
(وإعررر ور رررعولعصؤسسرررألوولعكظي يرررفو)ولعصاتصرررع،و ا هرررأوتسرررع 

ل اتصأليررررررفوإعرررررر ول سررررررتصدلدو رررررر ولعتكلارررررررورلخرررررر ولع سررررررقو
ل اتصرررأل وعنقيرررأدوبرررركد أولعررركظي  وباشررربأووكسررررولععأارررألو
لعصدتبطفوبأع ظأدول اتصأل هوكتتصم وكظي فولأعدول اتصأوو

ياأبيرررفودكولعايررررةوكلعتررر ميدللو ررر وصعأكعرررفويشررر ولآلمرررأدولش
لعصدتبطررفوب ظررأدوصررأوكترردتبطو رر بولعكظي ررفوبررأعتبديدولعتنقررأة و
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رروعن ظررأدولعقررأةد حودنويرر ولعصسررتصدو رر وصاتصررعوصررأوك رر لويكا 
لعتدتيبرررألول اتصأليرررفو ررر وصاتصرررعوصرررأو وبررررودنوييررركنوعهرررأو

هوكصررررنو أةرررررةوصعي ررررفوكلغ و وي بارررر ودنوتسررررتصدو رررر ولعتكلاررررر
يأقولعب رأة وتؤيررولعصأديسريفولنر واأ  وآخدوك  و للولعسر

لع ررردلووبرررر  وصرررنولشاصرررأوو ررر ولعصاتصرررع،وكصرررنولعصيصرررحو
لعصصيرر ةوعنصرررلخ ولع ظديررفوكلعص هايررفوععنرردول اتصررأوولعب ررأة و

ود هأوتسع وإع ولعت سيدللولععنصيفوعنسنكاول اتصأل ه
يعتصرررررولنرررردول اتصررررأوولعب ررررأة ولنرررر وص هايررررفو،ومنهجيااااا  
 رررررررررررر وردلسررررررررررررفولعظرررررررررررركل دوو( Explication) ولعت سرررررررررررريد

 هوبصع ررر ولعصاتصعيرررف،ولنررر ودسرررألولدتبأطهرررأولعسررربب وكلععن ررر
ردلسررفولعصتايرردللولعصسررتقنفوكلعصتايرردللولعتأبعررف،واررصنودؤيررفو
تاديبيررررررررفولسررررررررتقدلةيفوكلنصيررررررررف،وبايررررررررفوتع رررررررري ولعقرررررررركل ينو
كلع ظديأل،ودكولختر ل وصاصكلرفوصرنولعظركل دو ر ودقر ولرررو

يعتبرردولعت سرريدوصررنولععصنيررألولعص طقيررفولع ررأدصفهوكصررنومرردو
صرررررررنود ررررررردوصبرررررررأراولع يرررررررردولععنصررررررر ودكولع يررررررردولعكاررررررررع و
لعصكاكل هوع لوتشيدوينصفولعسكسيكعكايأوإعر و ر لولعاأ ر و
لعت سرريديولعكاررع ،وبررأعدبطوبررينوص هرركصينوصتاررأصينو صررأ و
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ردلويررررولنرررردول اتصررررأوولعب ررررأة لنرررردوكصاتصررررعهوبصع رررر ودنو
لعظررركل دولعصاتصعيررررفوردلسررررفولنصيررررفوصكارررركليف،وبأسررررتاي و

قررررألولعسررررببيفوكل دتبأطيررررفوبررررينولعصتايرررردللولعصردكسررررف،ولععي
وسكل وديأ لوصستقنفوددوتأبعفه

ووووووووب  رر وعلاام االجتماااع البناااي ك رر ولع هأيررفويصي  ررأوتعديرر و
العلاام الاادر ياااء  بنااار الجاااايء االجتماعياا  اال  ا ياا  "و

، ايتم دلا  ماد اءا ا  اأ ءيا على أ ءاا المجتمع اتكاينها
المهمااا  للجماعااااظ االااانجم التااا  تءتااا   األنماااال البناييااا 

ال كاد لب يا ، اتنجم عالقاتهم، ااألنمال البنايي  المهما  
وه"ولألن اق ال  ا ي ، اأنمال الشخصي  اأبنيتها

 امد أيم مؤلفاته: -
و(ه1893عك وتقسيدولععص ول اتصأل و) ه1
و(ه1895قكللرولعص هجو  ولندول اتصأوو) ه2
و(ه1897ل  تعأدو) ه3
و(ه1903لألخيقيفو)ولعتدبيف ه4
و(ه1912لألشيأ ولألكعيفوعنعيأةولعري يفو) ه5
و(ه1924لندول اتصأووكلع نس فو) ه6
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املرجعياااا الفكريااة املكولااة للفكاار  -1
 الدوركاميي:

دسأسرريفوواظ  ل اافي مءجعيااوددبعررف رر وكلقررعولألصرردو  ررأاوو
و،وك  ويأآلت  لع يدولعسكسيكعكا وعركديأيدوببنكدةوسأ صل
  يدتيرر ولنرر وولعرر يول رررورييررأدلو:الماادي  الع الناا

لعشررراولعررر يوو،صبرررردولعشررراولعص هاررر ودكولعشررراولععقنررر 
يدصررررر وإعررررر وتعديررررردولععقررررر وصرررررنولعصسررررربقألوكسرررررأةدو
لعسررنطألولعصداعيررف،ولعشرراولعرر يويررؤريوإعرر ولععقيقررفو

و،لعتعنيرررررر و،لررررررنوطديررررررقولعبرل ررررررفولععقنيررررررفويأععرررررررل
ووهلعتديي 

   بظهررررركدو نسررررر فولعت ررررركيدوو عصاااااء التناااااايء ل اااااف
يصأ هأوبقرردةولش سرأنولنر و كبتقريسهأوعنعق وكلععديفوكلغ
تاأك وكلقع وإع وكلقعود ا وكديمدوتطكدل ،وتايدو  لو
لعكارررعوكتايررردوصعررر ولع يررردول اتصرررأل ولعقرررأةدولنررر و
لع نسرر فولعي كتيررفولعتقنيريررف،و تياررف وعنتطرركدللولعصأريررفو

تقرررررردولعترررر ولأيشرررررهأولعصاتصررررعولألكدكبررررر وص رررر و تررررردةوت
ووووووظهكدو  بولع نس فوبستفوقدكنهو
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 وسسرلدكغسرلويك رلولعتر ودو ول رراضعي الفل ف  ال
يصتنرررراولألسررررلولع ظديررررفوولنرررردواريرررررو رةلعطديررررقوعرررركو
لعترررر وتصي رررر وكبقرررركةوصررررنوردلسررررفولعصاتصررررعووكلعص هايررررف

ليتشررررررررأ ولعقرررررررركل ينوكلسررررررررتخيةوكظرررررررركل دبوبايررررررررفو
 لعتعصيصألوكلعقيأدوبأعت بؤهو

 ولعترر و ول رررورلدكيررنضاااي  (ياا  ) العنجءياا  التلاء ال
 قررررررووركديرررررأيدوص هايرررررفلنررررر وودمد رررررأولععصيرررررقولتديررررر

 ررر وولعصاتصرررعوتشررربي وكصصأمنرررفولسرررتعأدةولنررر وسرررألرت 
 صررررركبوكتطررررركدبوكدا لةررررر وبأعيرررررأةنولععررررر ،وصصرررررأودسرررررلو
لعطديررقوعظهرركدوبرر كدولعكظي يررفول اتصأليررفولنرر ويرررو

 ركديأيده
عيقركدوركديرأيدوبتقرريدودلظرردوولولألاركل وصكلتيررفد ربعوك ير ل
لعترر وعارر لوكبقرركةوو رر ولنرردول اتصررأو،وأت وكردلسررأت إسررهأص

صيأ ررررأ وععنرررردول اتصررررأووبررررينولععنرررركدول اتصأليررررفوكلش سررررأ يفو
ولألخدفهو

و
و
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 :اجملتمع وعلم االجتماع عند دوركايم -2
 سقولاتصأل وصيكنوصرنوويعد وركديأيدولعصاتصعوب    و

ت ظيصرررررألودكوصؤسسرررررألولاتصأليرررررفوبألتبأد رررررأوتتيررررركنوصرررررنو
صاصكلررألوصررنولأل رردلروكلعاصألررألولعترر وتسررع وإعرر وتعقيررقو

إ وإ لوكارررلود رررل هأو رر ولعبقررأ وكل سررتصدلدوك رر لو ويصيررنو
تدسررووكترررلدو رر لوولعترر ورداررفويأ يررفوصررنولعتاررأ لوكلعتدبيررف

ولعتاأ له
يررررقولعتاررررأ ل،وكدركللو رررر وتعقواجيفاااا  المجتمااااعدصررررأوو

إنوولعتدبرررررركيو(هولعتاررررررأ لو رررررر ولعتدبيررررررفو)ولنرررررردول اتصررررررأو
لعصاتصعو ركوقبر وير وشر  وارصيدوك ركوارصيدولعصاصكلرفو
لع يويا وإي أع وإعر ولعط ر هوك ر لولعتعدير ولعر يوطدعر و
ركديررأيدوعنصاتصررعو يرر وصبأعاررفويبيرردةو رر ولعتدييرر ولنرر و يرردةو

 رررر و رررر لولعاررررصيدو رررر دلروإمبأتهررررأوعترررر و رررر ولسررررتخرلص وعهررررأو
لعتعديرر وبشرري وصكسررعوكبرر عاوييرركنوقرررودعارر وكارركرولععقرر و
كلعت ييدوعرفود دلرولعصاتصعوكدعا وي عاوشعكدولع دروبأأل أ،و
ععأحوركديأيدو  و كصنو  لولعص طنقويتاحوع أوصرفودغبفوكلغ
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  رر ولنرردولعرر  لولررنولنرردول اتصررأووبألتبررأدبولنرردوصسررتق و
و ب لت هوكيتيكنولعصاتصعوصنوكاهفو ظدب،وصصأوين 

ويتيرركنوصررنو ظرردوصتعررررةود صهررأولألسرردة،وكلع ظررأدول اتصررأل 
د ررررل وصعرررررةهو أألسررردةواصألرررفوصرررنولع رررألوت رررتظدوعرررك و

لع ككيرررفولنرررر وسررربي ولعصمررررأ وت ررررتظدوعرررك وإ اررررأ ولألط ررررأ و
تقرررردولعصاتصعرررألوتررر رلرولعررر ظدول اتصأليرررفووكتررردبيتهدهوكصرررع

لررررل وكتعقيرررل هوكيطنررقولنرر و رر بولععصنيررفولعت أارر ولعب ررأة و
لعتر ووالمنشاتظ الصاناعي كصنولألصمنفولنر ولعر ظدولعصعقررةو

وتطكدلولنولع  ألألولعيركيفولع ايدةه
وكيصينوتقسيدولع ظدوإع وددبعفود سأقو دليف 

 فو(هلقت أريفو)ولعص أ ع،ولعكعرللولشرلدي 
 سيأسيفو)ولألع ل ولعسيأسيفو(ه 
 قدلبيفو)ولألسدو(ه 
 مقأ يفوكولاتصأليفو)ولعصرلدلوكركدولععبأرةو(ه 
بأناه الاءا ا  العلميا  "ووركديرأيد  يعد ر ووعلم االجتماعدصأو

الجااايء  اءا ا  يهتم الدر علمللجاايء المجتمعي  " أا " 
خاصاا  تلاا   ،االجتماعياا  اااللتماماااظ األخالقياا  الجمعياا 



 دراسة في علم االجتماع البنائي –مؤسس علم االجتماع الحديث إميل دوركايم 
 

 (13)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

الفاءا اال هاء علاى  تماء  ناعا  ماد للامام  الت  ،الجاايء
وه أا المجتمع ااخل الجماع  معينا   ي ل   لاكا  ل

 : تقسيم دوركايم لعلم االجتماع -3
 ررررر وميمرررررفوصكاررررركلألولعردلسرررررألول اتصأليرررررفو ررررر  و
ودةيسيف 

 وSocial Morphologyوالماء الاجياااا االجتماعيااا و-
تهرررتدوبردلسرررفولعب رررأ ول اتصرررأل هويصرررأوتشرررص ولنررر وردلسرررفو
عاادل يررفولعبيةررفوكليقررفو عرراوبررأعت ظيدول اتصررأل هوكيرر عاو

وردلسفولعسيأنوصنوعيرويمأ تهدوكتك يعهده
تهرتدوو وSocial Physiologyالف يالاجيا االجتماعيا  و-

بأعكظررررأة ولعترررر ويؤريهررررأو رررر لولعب ررررأ و رررر ودا لةرررر ولعصختن ررررف،و
لسررررررفولععصنيررررررألولعري أصيييررررررفويأععقيرررررررة،وكلعترررررر وتتاررررررصنوردو

وكلألخيقيأل،وكلعقأ كن،وكلععيأةول قت أريفه
ديولععنردو وGeneral Sociologyوعلم االجتماع العامو-

لعشأص ولع يوياصعولع تأةجوكلعقكل ينولععأصفولعت وت  وإعيهأو
 رررردكوولنرررردول اتصررررأووصهصررررأوتبأي ررررلوصقرررررصألوتنرررراولع تررررأةجو

كل ينهوك يرررر لويرررردفوركديررررأيدودنوكدسررررأعي ولسررررت بأطوتنرررراولعقرررر
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ردلسرفولنردول اتصررأووعنظركل دول اتصأليررفودرفوإعر ول قسررأدو
لندول اتصرأووإعر و ردكووبعرررولعظركل دول اتصأليرف،ولألصردو
لعررررر يودرفوإعررررر وظهررررركدولنررررركدول اتصرررررأوولعخأ رررررفويعنررررردو
ل اتصرررررررررأوولعسيأسررررررررر ،وكلعتدبررررررررركي،وكلعرررررررررري  ،وكلعا رررررررررأة ،و

صعد ررررررر ،ولعدي ررررررر ،وكلع ررررررر أل ،ول قت رررررررأري،ولألسررررررردي،ولع
لععارردي،ولععسرريدي،ولعطبرر ،ولعديأارر ،ولعمقررأ  وهههوإعررو،و
كت بحوصهصفولندول اتصأوولععأدوعي ة ودبطولع تأةجولععأصفو
لعترر وت رر وإعيهررأو رر بولع رردكو،وكلعك ررك وإعرر ولعقرركل ينولعترر و

وت سدولععيأةول اتصأليفوب  فولأصفه
و
و
و
و
و
و
و
و
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أسس الدراسة ومنهجية البحث عناد  -4
 دوركايم:

ي ظدوركديأيدوإع ولندول اتصرأووصرنوعيررويك ر ويهرتدوو
بردلسرفولعصاتصرعوكصررأوي بعررول ر وصررنوظركل دوردلسرفولنصيررفو
ك ررر ي وتعنينيرررفهوكعيررر ويتعقرررقو ررر لو ا ررر و برررروصرررنوصررر هجو

ولنص ويستطيعوب ان ولعك ك وإع وقكل ينولعظكل ده
يظهردو قااعا المانه   ا  علام االجتمااع عناا ااءكاايم: *

أبرر و)وقكللرررولعصرر هجو رر ولنرردول اتصررأوو(،و عرراوانيررأ و رر ويت
عيررررووددسررر وركديرررأيدولنررردول اتصرررأوولنررر وصاصكلرررفوصرررنو
لعقكللرررر،وصمررر  وصيعظرررفولعظررركل دولعصاتصعيرررفولنررر ودسرررألو
د هرررررررأودشررررررريأ ودكوصكاررررررركلألوصأريرررررررف،ويصيرررررررنوإخارررررررألهأو

 وكت ع دوتناولعقكللر،و يصأوين  وعنصيعظفولعخأدايفه
 تصأليرررفوي شررريأ ولعقألررررةولألكعررر وردلسرررفولعظررركل دول ا

ك رررر و رررر لولع طررررأق،ويقررررك وركديرررررأيد و"وإنوخأدايررررف،و
لعظكل دول اتصأليرفوتشري ودشريأ ،وكيار ودنوترردلو

ع رأودكوي ردنو  سر ولنر وو ي شيأ ،وألنوي وصأويعط
يارر ولي ررأووعرر للعصيعظررفويعتبرردو رر ولرررلرولألشرريأ هو
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دنو ررررررردلولعظرررررركل دول اتصأليررررررفو رررررر و لتهررررررأ،و رررررر و
لينولعرررر ينويتصمنك هررررأول   ررررأ وتررررأدولررررنولأل رررردلرولعرررركل

 يديأ ،وي با ودنو ردسهأوصنولعخأدجوي شريأ وص   رنفو
إنو ررر بولعقألررررةوك ررر ولع هأيرررفويررردفوركديرررأيدووه"ول رررأ

 ت طبقولن ولعكلقعول اتصأل وبدصت وكبركنولستم أ ه
 لعقألرررررةولعمأ يررررفودنويتعررررددولررررأعدول اتصررررأووب رررر فوو

صطدرةوصنوي و يدةوسأبقف،وبصصأدسرفولعشراولعص هار و
لعك رررررررك وإعررررررر ولعيقرررررررينويصرررررررأوقرررررررأ ورييرررررررأدلوق ررررررررو

(Descartesهو)و
 لعقألرةولعمأعمفوردلسرفولعكقرأةعولعصاتصعيرفولعتر وتشرتداو

 ررررررر وخررررررركلةوصعي رررررررفوردلسرررررررفولنصيرررررررفوصكاررررررركليف،و
وبصيعظتهأ،وكت  ي هأ،وكت سيد أهو

 لعدلبعررفو رر وردلسررفولعظرركل دولعصاتصعيررفولعترر وولعقألرررة
تتصيررررر وبرررررأعتيدلد،وكل طررررردلر،وكلععصكصيرررررف،وكلعابديررررررف،و

بصيعظتهرررررأوخأدايرررررأ ،وبعيررررررل ولرررررنولععكلصررررر ووكل عتررررر لد
ولع دريفوكلعسييكعكايفهو
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 لعقألرررررررررةولعخأصسررررررررفو رررررررر ولعت ديررررررررقوبررررررررينولعظرررررررركل دو
ولعصاتصعيفولعسنيصفوكبينولعظكل دولعصاتصعيفولعصعتنفه

 عسأرسفو ر وت ر ي ولعصاتصعرألوصرنوعيررولعقألرةول
 لعب يفوكلعكظي فه

أمااا خلااااظ ماانه  ااءكااايم  اا  علاام االجتماااع  اايمكد  -
و حصءيا بالن ال التالي  

ردلسرررفوصيك رررألولعظرررأ دةوكتعريررررول أ رررد أولألسأسررريفوو-1
وعي ويتصينولعبأعروصنو هصهأه

ردلسررررفودشرررريأ ولعظررررأ دةو رررر ويرررر وصدعنررررفوصررررنوصدلعرررر وو-2
ولعظأ دةوبعأاد أوبطديقفوص طقيفهوتطكد أوعدبطوصأا 

ردلسرفوليقرفولعظررأ دةوبرأعظكل دولألخرردفولعصشرأبهفوكغيرردوو-
ولعصشأبهفوعهأه

ل سررررت أرةوصررررنوص طررررقولعصقأد ررررفوبررررينولعظررررأ دةوكلعظررررأ دةوو-
ولألخدفه

لعتعررد ولنرر ولعكظي ررفولعترر وتؤريهررأولعظررأ دةول اتصأليررفوو-
وكتطرركيدوتنرراولعكظي ررفو رر وصختنرر ولعصدلعرر ولعترر وتصرردوبهررأ

ولعظأ دةول اتصأليفه
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تعريرولعقكل ينولعت ويتدولستخي رهأوصرنولعردلسرفوب ركدةوو-
رقيقرررفوبألتبأد رررأولعهرررر ولعدةيسررر وعنعنررردهوكقرررروت رررأ و ررر بو
لعقركل ينو ر و ركدويصيرفوتعبردولرنولعظرأ دةوبأألدقرأدودكو رر و
 رررركدويي يررررفوتعررررررولعخرررركلةوكلع رررر ألولععأصررررفوكلعرررررلأةدو

ك  لوين و برودنويرؤريولألسأسيفولعت وتقكدولنيهأولعظأ دةهو
هولألخردفوإع ود عوقيصفوك ألنيفولندوصأوبينوغيدبوصنولععنكد

ع واأ  ول تصرأدولعصر هجول رروركديرأيدوبأعطديقرفولعتأديخيرفو كلغ
 ا  ويهتدودياأ وبطديقفولعصقأد فوكيعتقرروركديرأيدوبر نولعبعررو
لرررنولععيقرررألولعسرررببيفوبرررينولعظررركل دول اتصأليرررفوعررريلوإ و

لعاكل  ولعت ويهرتدوبهرأولنردول اتصرأووعر عاواأ بأ وصهصأ وصنو
عرررررأك ودنويطررررركدوص هارررررأ وكظي يرررررأ ويررررري دوردلسرررررفولعظررررركل دو
ل اتصأليررف،ولنصررأ وبرر نولع  لررفولعكظي يررفول ررروركديررأيدو رر و
بررري وعنصرر هجولعاررأة ولعرر يوتيشرر ويتأبررألويك ررلوكسب سررد،و
ك ي لو ارودنوعركديأيدواهرويبيدو  وب رأ وكتعريرروص هايرفو

اتصأووبعيرةولنولعص أ جولعصتبعفو  ولععنركدوخأ فوبعندول 
ولعطبيعيفه
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ي  كال ضاء  ماد "ووالجايءة االجتماعي  عنا ااءكايم: -
أد يباشااء ناعااا   ال االا   ابااظ كاااد أم بيااء  ابااظ  يمكااد

مااد ال هااء الخاااءج  علااى األ ااءاا أا ياا  كاال  االا  يعاام 
المجتمع بأ ءه، اكاد دا اجاا خاص م ت ل عد الصااء 

و"هوالت  يتشكل بها    الحاالظ الفءاي 
لعظأ دةووخ أةةك ستطيعودنو ستخنةوصنو  لولعتعدي و

ول اتصأليف،وك  ويأعتأع  
عهررررأوكارررركروولعظررررأ دةول اتصأليررررفو رررر وظررررأ دةوصكارررركليفو•

خرأةوخررأدجوشررعكدولأل رردلرولعرر ينوييعظك هررأوكيعسرركنوبهررأو
أل هرررأوعيسرررلوصرررنو ررر عهدوبررر ويتنقك هرررأوصرررنولعصاتصرررعولعررر يو

وت ش و ي ه
لعظأ دةول اتصأليفوعيسرلو ر وكعيررةولعت ييردولعر لت ول رروو•

ولأل دلره
لعظرركل دول اتصأليررفو رر وظرركل دوشرريةيفوك رر بولعخأ رريفوو•

 رر وت سرريلولنرردول اتصررأووو رر ولعترر وللتصرررولنيهررأوركديررأيد
 عرررراول رررر وشررررب وعقررررأةقولععررررأعدول اتصررررأل وبعقررررأةقولععررررأعدو

ولعخأدا وه
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لعظرركل دول اتصأليررفو رر ودشرريأ وخأدايررفوبأع سرربفوعشررعكدوو•
لأل رردلرهو ررأع درويقبرر ولعظررأ دةوكيخاررعوعهررأوكيستسررندويصررأوعرركو

ويأ لوقكةوخأدايفه
عنظرررأ دةول اتصأليرررفو ررر فولشعررر لدودكولعقهررردهوديوت ررردنوو•
و سهأولن وشعكدوكسنكاولع دره 
لعظرررررأ دةول اتصأليرررررفو ررررر وظرررررأ دةوإ سرررررأ يفوت شررررر وب شررررر ةوو•

ولعصاتصعولش سأ  ه
تصترررأ ولعظرررأ دةول اتصأليرررفوب  هرررأوتنقأةيرررفوديوصرررنو ررر عوو•

ولعصاتصعوكصنوخنق ه
لعظررأ دةول اتصأليررفو رر وظررأ دةولأصررفوكلصكصيررفولعظررأ دةوو•

و أاصفوصنو  فولعقهديفه
تصأليرفوب ر فولعتردلبطهوبصع ر ودنوير وتصترأ ولعظرأ دةول او•

وظأ دةولاتصأليفوصتدلبطفوصعولعظأ دةولألخدفه
و
و
و
و
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 (21)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

 :عند دوركايم فكرة الضمري اجلمعي -5
يعتبدودعرولعص رأ يدولعيبردفوعررفوركديرأيدودصرأوصرنوعيرروو

لعقررأ كنوكلألخرريقوكلعارربطول اتصررأل و ه ررأاوك  وصنعرركظو
المعت ااااظ مجماعاا  مااد " يعناا  لعرر يووللضااميء الجمعاا 

االعاالف العام  بيد أعضار المجتمع االتا  تكااد ن ا ا  
خاصا  ام ل يدا الضميء له اجااه الخااص المتميام  هاا 

،وكلعارصيدو"وياام عبء الاممد ايعمال علاى تاحياا األجياال
لعاصعرر ويعررينوبررينولأل رردلروكعي رر ويتصيرر وبررأعقكةوكل سررتقي و

رهوكتعيررلوكبخأ ررفوعي صررأوترر رلرورداررفولعتشررأب وبررينولأل رردل
ردلسرررفولعارررصيدولعاصعررر ول رررروركديرررأيدو ظديتررر ولرررنولعقهررردو
ل اتصررأل هوكترردتبطوصعأعاترر وعنظرركل دول اتصأليررفولدتبأطررأ و
كميقرررأ وبص أقشرررفولعارررصيدولعاصعررر ،وعيررررويعررررولعص هررركدوصرررنو

مجماعاا  مااد ص رأ يدوركديررأيدولعدةيسرريفوعيرررولد ر وب  رر و و"
المعت اااااظ االعاالاااف المشاااتءك  لااااء متا ااال أعضاااار 

لااه  لمجتمااع الااحااا االتاا  تشااكل نجامااا  اجتماعيااا  محااااا  ا
و"هوحياته الخاص  به



 دراسة في علم االجتماع البنائي –مؤسس علم االجتماع الحديث إميل دوركايم 
 

 (22)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

يعتصرررررررولعاررررررصيدولعاصعرررررر و رررررر وكارررررركربولنرررررر ولألعأسرررررريلو
كلععكلطررررر وكلعصعتقررررررللولعصكاررررركرةو ررررر ولعارررررصيدولع ررررردريهو

ميدوصتبررررأر وبررررينو  لوترررروكبأعتررررأع ودكاررررحودنو  ررررأاولدتبأطررررأ و
لعاررررررررصيدولعاصعرررررررر وكلأل يررررررررأدول اتصأليررررررررفو رررررررر ولعكلقررررررررعو

 اتصأل و تيافولعااكطولعت ويصأدسرهأولعارصيدولعاصعر ول
ولن ودلاأة ه

و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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 :عند دوركايم تقسيم العمل -6
يعتقرررروركديرررأيدودنوظرررأ دةوتقسررريدولععصررر وعيسرررلوعريمرررفوو

لع ش ةوكعينولعاأ  ول اتصرأل وص هرأويرأنوديمردوظهركدل و ر و
دكلخررردولعقررردنولعمرررأصنولشررردوكعقرررروتطررركدلوإعررر ولععررررولعررر يو
اعنهرأولأصرفوككلاررعفوعير و ردروكععرر ول تارأبولعر يولتخ ترر و
لع  ألفولععريمفوييش وع رأوبكارحوصررفولصكصيرفوكل تشرأدو

 دة،وكلع ر ألفوتهرر وإعر وتقسريدولععصر وإعر ودبعررو  بولعظرأ
لععرررركروكد ررربعلولعصهرررنوص ع عرررفوصتخ  رررفوعيسرررلو قرررطو
رلخ ولعص  عوب ود بحوي وإ تأجو  وعرو لتر وصتخ  رأ و
صررنو أعيررفوكصعتصرررولنرر وغيرردبوصررنو أعيررفودخرردفويرر عاو رر و
صعظررردوقطألرررألولعصاتصرررعوسررركل و ررر ولعكظرررأة ولشرلديرررفودكو

عررر عاوديارررأ و ررر ولعيأة رررألووأ ولععنصيرررفودكوغيد رررأوك ارررروشررربيه
لععاكيفوكلعصاتصعألهوكي   وركديأيدود  وعير و  ر وإعر و
تعدي وصكاكل وعتقسيدولععص و بروصنوصيعظت وكصقأد ت و
كردلست ويعقيقفوصكاكليفوكعصرأويرأنوتقسريدولععصر ويتارصنو
يرررر وصررررنولعقرررركةولش تأايررررفوكقررررردةولععأصرررر وعرررر عاو هرررركوشرررردطو

 يديررررأ ودكوصأريررررأ ،ووارررردكديوعتقررررردولعصاتصعررررألوسرررركل وديررررأن
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كلعكظي رررررررفولألسأسررررررريفوعتقسررررررريدولععصررررررر ود ررررررر ويخنرررررررقوشرررررررعكدل و
بأعتاأصنوكلعتصأساوكلعتدلبطوبينولأل دلروليكةولن و عاوع و
دمررررررردوصنعررررررركظوككلارررررررحو ررررررر و يرررررررأرةولعكظرررررررأة ولعصقسرررررررصفو

ولعصتخ  فه
يختنررر وتقسررريدولععصررر وبرررأختي وعاررردولعصاتصرررعوكيمأ رررفو

لعسررريأنولأصررر ولعسررريأنوكشررررةولعت ألررر ول اتصرررأل و أ ريرررأرو
دسرررررألوعتقسررررريدولععصررررر وكيعتبررررردويتأبررررر وتقسررررريدولععصررررر ود ررررردو
لع  رررررركةولعص هايررررررفو رررررر ولنرررررردول اتصررررررأو،ولعترررررر وعننررررررلو

لعمررررأصنولشرررردوكلعتأسررررعولعت رررركدللولعطأدةررررفوخرررري ولعقررررد ينو
عررررر لوخ رررررةوركديرررررأيدولعيترررررأ وعيكارررررحودديررررر و ررررر وولشرررررد

إصيأ ألوتطبيقولعصقأدبرفولعكظي يرفوصرنوصبرردويعتبردولعكظي يرفو
أ وص هايرررأ هوك ررركويررردفود ررر وقرررروتدتررر ولنررر وتقسررريدوصبرررردو سررربي

لععص وشرةولع دلووصنودا ولعبقأ وكل ستصدلد،و يمردةولععرررو
ت رردنولنرر ولأل رردلروارردكدةولعتخ ررةولعصه رر وصصررأويقنرر و
وووووصنوعرةولع دلووكيتيحو د فودكسعوعنع رك ولنر وكسرأة 

وهلععيأة
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كلررنولعكظي ررفولشياأبيررفوعتقسرريدولععصرر ويرردفوركديررأيدودنو
تقسرريدولععصرر وكصررأويتدترر ولنيرر وصررنوتبررأينوبررينولأل رردلرويعصرر و
لنررررر وتررررررليدو ررررركووصرررررنولعتصأسررررراولعصتبرررررأر و ررررر ولعصاتصرررررعو
كيررررر عيلو ررررر لولعتسرررررأ رولعصتبرررررأر ولنررررر ولععقنيرررررفولش سرررررأ يفو
كلألخيقيررأل،ويصررأود رر ويبررد و رر وظررأ دةولعتاررأصنولععارركيو
 لتهرررررأهوكينصرررررأول رلرو ررررر لولعتارررررأصنودسررررركخأ وقنرررررلود صيرررررفو

صعررر هوك يررر لويسرررتبر ولعقرررأ كنولعا رررأة ولعقرررأةدولعارررصيدولعا
لنرر وارر ل للودلرلررفوبقررأ كنوصررر  وإرلديويهررر وإعرر وع ررظو

وصنولععقكبفهوعقكقولآلخدينوبر  و
و
و
و
و
و
و
و
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 :عند دوركايم االجتماعيالتضامن مفهوم  -7
يعتبدوصنود دولعقاأيأولعت ولأعاهرأوركديرأيدو ر وإطرأدوو

تعنينرر وعظررأ دةوتقسرريدولععصرر وكلعتخ ررةوخأ ررف وت رركدلت و
عررك وردلسررفولعتايرردللولعترر وعرررملو رر ولعصاتصررعولع رر أل و

عيروت ركدوكاركروشرينينودسأسرينوصرنولعتارأصنولععرير،و
برررينود ررردلرولعصاتصرررعويعيسرررأنوب ررركدةودسأسررريفو ظديتررر و عررركو

 ل اتصأل ،وك صأويأآلت  لعتطكدوكلعتايدو
يكارروو:Mechanical Solidarity التضاامد اللا و-1

ووووووووووولعصاتصعرررررررألولعتقنيريرررررررفو ررررررر لولع ررررررركووصرررررررنولعتارررررررأصنو ررررررر 
و،وصصرررألعتررر ويتارررأ  و يهرررأو ظرررأدوتقسررريدولععصررر و)ولعبسررريطف(

يعررررو رركووصررنولعتصأمرر وكلعتشررأب وبررينود صررأطولععصرر ولعسررأةرةو
وهو  و  بولعصاتصعأل
ارررررررأصنولرررررررنوطديرررررررقولععرررررررأرللوكلعتقأعيررررررررويرررررررتدو ررررررر لولعت

كلععكلطرررر ولعصشررررتديفوبيرررر هد،وتنرررراولعع أ رررردولعترررر وتسررررص و
برردكلبطولعاررصيدولعاصعرر ،وكلعترر وتعصرر ولنرر وإدسررأ وطررأبعو
لعتيأصرررر ول اتصررررأل ،ولعرررر يويعتبرررردولععأصرررر ولألسأسرررر و رررر و
كارررركرولععيقررررألوكلعتيأصرررر وبررررينولأل رررردلروكلعصاتصررررعهوكيرررردفو
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بألتبأد أوو كليفولعا ل للكوولعصعأييدول اتصأليفوركديأيدودن
 رر وإتصررأدووتصررأدلو كلررأ وصررنولعقهرردوكلشابررأدو،قرركةواررأغطف

وصررنولعتصأسرراوأ وتعررررو كلررولصنيررفولعارربطول اتصررأل ،ويصررأ
لعررر يويظهررردولرررنوطديرررقولشعسرررألولعصشرررتداوول اتصرررأل 

بأعكل ولعاصع وكل  تصأ وإعر ولعصاتصرع،وكلصكصرأ و ر لولع ركوو
ول اتصأل هصنولعصاتصعألويتصي وبأعتاأ لو

يشرريدو وOrganic Solidarity التضااامد العضااارو-2
عيررولعتارأصنوو،لععريمرفولع ر أليفولعصاتصعرألوإع وطبيعف

صبرررردوتقسررريدولععصررر وكل تارررأبو عررركوولنررر ودسأسرررأ ووقررركديو يهرررأ
لعص يرررروصرررنولعتخ رررةو ررر ولعصهرررنوكلعكظرررأة ،وكلسرررتقيعيفو
لع درولع لتيفولنولعاصألفولعت وي تص وإعيهأهو ي ولاكو  و
لعصاتصعويسع وإعر وتعقيرقود رل ر ولعخأ رف،وكير عيلو عراو
لنرررر وكارررركرول ختي ررررألوبررررينولأل رررردلروكآدلةهرررردوكلتاأ ررررأتهدو
كسنكيهد،ودصرأولرنولصنيرفولعاربطول اتصرأل و ا هرأوتتاسررو
صرررنوخررري وصؤسسرررألولعركعرررفولعقأ ك يرررفولعدسرررصيفوبعيررررل ولرررنو
لأللرررررررردل وكلععررررررررأرللوكلعتقأعيررررررررر،وعيررررررررروتتسرررررررردولععيقررررررررألو

بأعشخ يفهوكلن ولععصكد،ويظهردو ر لولعصاتصرعوول اتصأليف
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 تياررف وع يررأرةولعت رر يعوكلعت رركوو رر ولع شررأطألول اتصأليررف،و
عرررر و يررررأرةولعتخ ررررةو كلعسيأسرررريف،وكلعتعنيصيررررف،وكلعري يررررف،وكلغ
كتقسرريدولععصرر وككارركرولع  لررفولع دريررف،وكيتصيرر و رر لولعصاتصررعو

وهلصكصأ وبأعيتاأ لول اتصأل 
 االلتحار:ظاهرة دراسة دوركايم ل -8

دو1897تشررررا وردلسررررفوركديررررأيدولررررنوظررررأ دةول  تعررررأدو
،وكيعتبدويتأبر ولرنوصيأ فو أصفو  ولعردلسألولعسكسيكعكايف

بأاتصررأووصعظرردولنصررأ ول اتصررأووويتأبررأ ودلةرررل و رر وول  تعررأد
)ولعيصرر و(و رر وردلسررفولعظرركل دووتطبيررقولعصرر هجولشع ررأة 

ل اتصأليررررررف،وك رررررردويرررررردكنود هررررررأوديمرررررردوصررررررأوتيرررررركنوردلسررررررفو
لعبيأ ررألولعتاديبيررفو رر ورلرردوودكاررحود صيررفأل رر وو،ع ررأةيفإ

وصكق و ظديوصعينه
لنرر ولععصرركدوي عررد ول  تعررأدوو جااايءة االنتحاااءتعديرر و*و

ب ربيررألولنرردول اتصررأوولنرر و"ود رر وتعررأط ولعصرركلوبطديقررفو
ق رررريف،وإ ويعتبررردويررردرو عررر و ررردريودغررردود ررر وي خررر وطرررأبعو

ظررأ دةولاتصررأل وديمرردهوكلنرر و رر لولألسررألويعرررول  تعررأدو
لاتصأليفوصدتبطفوبظدك ولاتصأليرفوتصرلوير ولعصاتصعرألو
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لناتجاا  حاااالظ الماااظ ا بأنااه كاال"و"هودصررأوركديررأيدو يعد رر و
 عال ليجااب  أا  الب  بلءي   مباشاءة ابياء مباشاءة عاد 

قام به الشخص المنتحء اياا يعلام أناه  ايؤار للاى ياده 
و"هووالنتيج 

عتررفوكبررأعدغدوصررنودنولصنيررفول  تعررأدولصنيررفوشخ رريفوب
إ ود هررررأو وتخرررردجولررررنو طررررأقولعصاتصررررعولعرررر يويعررررينو يرررر و
لعص تعرردوإ ودنولعقرركفول اتصأليررفولعصعرريطوبرر وكعرريلوعأعترر و
لع  سرريفو رر ولعتررر وتر عرر وإعررر وقترر وكتررررصيدو لترر ،وكياررري و
ركديأيدوقأةي وب نولعت أقارألوكلألخطرأ ولعتر وقرروتظهردو ر و
دولعب رررأ ول اتصرررأل و بررررودنوتيررركنولرررأصي وصرررنولكلصررر وت رررأق

صشينفول  تعأد،و ينصأويرأنولأل ردلروص سراصينوصرعولعصاتصرعو
كصتيي ررينوععأرلترر وكتقأعيررربوكظدك رر وينصررأوترر خ نو يرر و سرربفو

ول  تعأدوكلععيلو كولع عيحهو
عهرررررر لولعسررررررب و رررررردفوبرررررر نو سرررررربفول  تعررررررأدولأعيررررررفو رررررر و
لعصاتصعرررألوع ررر أليفولعصعقررررةوكص خ ارررفو ررر ولعصاتصعرررألو
لع دلليررفولعبسرريطفولعترر وتتيرركنوصررنواصألررألوترردبطود دلر ررأو
ليقألولياأبيفوكصتيأصنفوهعه لويشيدوركديأيدوإع ودنو س و
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ل  تعررررأدوتيرررركنولأعيررررفو رررر ولعصرررررنوكص خ اررررفو رررر ولعقرررردفوو
لأعيررررررفوبررررررينولععرررررر ل وكص خ اررررررفوبررررررينووكلألديررررررأ ،وكتيرررررركن

لعصت كاينو سيصأو رؤ  ولعر ينوعرريهدودط رأ و،كتيركنولأعيرفو
برررررررينولعصسررررررريعيينولعبدكتسرررررررتأ لوكص خ ارررررررفوبرررررررينولعيهررررررركرو
كلعصسرررنصينو،كدخيررردلوتيررركنو سررربفول  تعرررأدوبرررينولععسررريديينو

ودلن وصنولعصر يينوه
 أنااع االنتحاء عنا ااءكايم: -
عأدولع يويدتيبر ولع ردرول ررصأو كول تو:ان االنتحاء األنو-1

عرررر ولررررردول رصأارررر وصررررعو يصيرررر وإعرررر وع رررردوت ييرررردبوب  سرررر وكلغ
عرررر ويرررركنودغبأترررر و وتيرررركنوصدتبطررررفوبأأل رررررل و اصألترررر وكلغ
ل اتصأليفودكوخأاعفوعسرنطفول عت لصرألول اتصأليرفولعتر و
ت داررهأوعيررأةولعاصألررفهوبصع رر وآخرردويعررررو رر لول  تعررأدو

ترررأدوكيرررأ  و ررر وول ررررصأوييررركنولعص تعررردوغيررردوص ررررصجوبشررري 
لعصاتصعوديوص ع   ول  ويعينوصعو لتر وعت ألر وصعهرأو قرط،و
برر عاوتيرركنودسرربأب ودسرربأ و دريررفودكوشخ رريف،و هرركويررؤصنو
بقردلتررر ولعخأ رررفولنررر وتعريرررروص ررريدب،وكييررركنوتعرررلوتررر ميدو

و)وظأ دةولعت ياولألسديو(هوولكلص ودسديف،وكصنودصمنت  
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أدولع يويداعو كول  تعواالنتحاء الغيءر ) اإلي اءر (: -2
إعرر وشرررةول رررصأجولع رردرو رر ولعاصألررفوعترر ود رر وي قرررو دريترر ،و
كي سدو  لول  ررصأجو  سريأ وبشررةوشرعكدولع ردروبأعكلار وإ ل و
اصألترر وعتررر ود رر وي ررربحوصسرررتعرل ودنوياررع وبعيأتررر وصرررنو
داررر ولعاصألرررفوإ لويأ رررلو ررر بولعتارررعيفواررردكديفهوكيقرررك و

أ و ررررر وركديرررررأيدودنو ررررر لولع ررررركووصرررررنول  تعرررررأدويكارررررروغأعبررررر
لعصاتصعررألولعترر وتتصيرر وبأعتاررأصنولآلعرر هوديودنولعصاتصررعو
  أويرر عولع ردروعي تعرأدهوكيطنرقوركديرأيدولنر و ر لولعشري و
صنول  تعأدولعايديولشابأدي،و أعصكلوص دكنوصنوطرد و
لعصاتصعولنر ودسرألود ر وكلار وعيررويتر مدو ر لولع ركووصرنو

عاررعيفول  تعرأدوبررأعقهدول اتصررأل ووكصرنودصمنترر  ولع رررل وكل
كصرررركلولعا ررررريو رررر ولعصعديررررف،وبأ تعررررأدوبعررررنولعقررررأرةو رررر و
بعررنولعرربيرول رررصأويخسرردكنوإعرررفولعصعررأدا،ويصررأويتصمرر و
وووووبأعهاصررررألول  تعأديررررفولعترررر وقررررأدوبهررررأولعطيررررأدكنولعيأبررررأ يكن
)ويأصييررأ يو(واررروسرر نولععن ررأ و رر ولعصعرريطولعهررأريوإبررأنو

ولععد ولععأعصيفولعمأ يفه
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يعرررررول ررررصأوو(: الفاضاااار االنتحااااء الاااال معيااااءر )و-3
تاررررررررطد وارررررررركلبطولعصاتصررررررررعوبسررررررررب و قررررررررةولعصعررررررررأييدو
ل اتصأليررفودكوبسرررب ولع كاررر ولعاصأليررفو ررر وصاتصرررعوصرررأهو
   و  لولع كووصنول  تعرأدويردفوركديرأيدود ر ويعرررو تيارفو
كارركروخنررر ولاتصرررأل وبسرررب وغيرررأ ولعصعرررأييدول اتصأليرررف،و

لنررر ووك رر لويررؤريوبطبيعررفولععررأ وإعررر و يررأرةو سرربفولعصقبنررين
لعصكلوبطديقفوق ريف،و أع كا و  ولدنوصدار وصردربو
لعتايرردولععأ رر وبأععررأرللوكلأللرردل ول اتصأليررف،وعيررروإنو
  بولألخيدةوعدوتعروقأردةولن وت طيدولععصنيألول اتصأليرفهو
كيعتقررررروركديررررأيدودنو رررر لولع رررركووصررررنول  تعررررأدو رررركوخررررأةو
بأعصاتصعرررررألولععريمرررررفوعيررررررولدت رررررأووصعرررررر لولع كاررررر ،و

 وت بحوتناولعصاتصعرألودعررولعص رأردولعمأبترفولعتر وكبأعتأع
ويتا فولنيهأو  لول  تعأدهو

وكصنودصمنت  ول اطدلبألوإياأبيرفولعتر وت ري ولعصاتصرع
وووووووصررررررمي و(ودكوسررررررنبيفوصرررررأويعررررررأ لو)ول  تعررررررأنول قت ررررررأري

)ولعيسأرول قت أريو(،وييولع كلينوصنو ر بول ارطدلبألو
يرررررؤريوإعررررر ولعتعطيررررر ولعصؤقرررررلوعناصألرررررفولرررررنودرل وركد رررررأو
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لعسرررنطكيولنررر ولأل ررردلر،و  ررر وو تررردللول ارررطدلبألويطنرررقو
لعع أنوعتيأدللولعيصعيأديفوعت ص ولشعسرألوبأ عررلدولعار كدو

ةوصعررر لول  تعررأدوكل عرررلدولعصعررأييدوكتقرركروعتصررأ وإعرر و يررأر
لعصعيرررأدي،و  ررر وعرررأ لولعيسرررأروصرررمي ول رررروإغررريقوص ررر عو
 تيافوعنديكرول قت أريودبصأويؤريو عاوإعر و قررلنو د رفو
لععصر وك تيارف وعهر لولعكارعوي قطررعولع ردرولرنوتر ميدوارركلبطو

ولعشديفوكلععص وعيتداو ديسف وألمدولعتيأدللولعيصعيأديفهو
يصيرررنولعقرررك ودنوودصرررأو ررر وعرررأ لول  تعرررأنول قت رررأري

لع ارررررأحولعص رررررأادودبصرررررأويقررررركرولأل ررررردلروبعيررررررل ولرررررنولعب يرررررألو
ل اتصأليفولعتقنيريفولعتر و شر كلو يهرأهوصمرأ و عراوترداولع ردرو
ععصن وكل  تقرأ وإعر وصاتصرعواريررودبصرأويتخر و كارفواريررةهو
ي و  بولعتايدللوتؤريوإع ولاطدل وب مدواكلبطولعب يرألو

ل  تعررررأنول قت ررررأريوولعصكارررركرةوكتتررررداولع رررردرو رررر و ترررردلل
 ديسفوعنتيأدللول اتصأليفولعيصعيأديفهوي عاولألمردولعارأدو
ع ررر كللولع ررردرول ررررصأويتعرررددوصرررنولعقيررركرولعخأدايرررف،و ع ررررصأو
يتعررددولع ررألوي رربعكنولبيرررل وع رر كلتهد،وك تياررفوعرر عاويرردفو
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ركديررأيدود هرردويقكصرركنوبسنسررنفوكلسررعفوصررنولأل عررأ ولعصرررصدةو
وديبدوصصأو كوصعتأرهوتشص وقت ود  سهدو  ودلرلر

ك رركول  تعررأدولعرر يو أقشرر وركديررأيدوواالنتحاااء ال اااءر:و-4
ل  تعرررررأدوو رررر وإعررررررفوعكلشرررر ويتأبررررر و)ل  تعررررأد(هويعررررررر

لعقرديو  ولععأ لولعت وتيكنو يهأولعاكلبطوصتارأك ةوعنعررو
لعصدغك و ي هوك  وركديأيدولع ينويدتيبكنو ع ول  تعرأدو
لعقرررررديوبرررر  هدودشررررخأةوصسررررتقبنهدوصانررررقوبقسرررركةوك رررر كلتهدو
خ قررلوبع رر ولررنوطديررقو ظررأدوقهررديوولعصمررأ ولعتقنيررريو رركو
ولعدقيررررقولعرررر فويقترررر و  سرررر وبسررررب ولررررردولألصرررر ولعص ررررأع 

لعقهردوو–عناكلبطولعقرأ دةوعير ود عأعر هولع يرأرةو ر ولعاركلبطو
تطنقولعع أنوعتيأدللولعسكرلكيفوكلعتر وبرركد أوتتسرب و ر وو–

ولدت أووصعر لول  تعأدولعقرديهو
ك ررر ولع هأيرررفويصيرررنوع رررأولررردنوصختنررر ود ررركلوول  تعرررأدو
عسررر وركديرررأيدوصرررنوخررري ولعشررري ولآلتررر ،وعيررررويرررتدو يررر و

اأدول اتصررررأل وك عرررراوبكاررررعولعت ييرررررولنرررر وصسرررر عفول  سرررر
ليقررفوبررينوصختنرر ودشرريأ ولررردولترر لنولعدلبطررفول اتصأليررفو
ك سررر ول  تعرررأد،و  صرررك جول  تعرررأدولعررر يولقتدعررر وركديرررأيدو



 دراسة في علم االجتماع البنائي –مؤسس علم االجتماع الحديث إميل دوركايم 
 

 (35)  لدكتور حسام الدين محمود فياضل 2018 -علم اجتماع تنويري نحو 

يدتي ولن وصتايدينولاتصأليينو صرأ ول  ررصأجوكلعت ظريدودكو
ولعابطو)ولعصعأييدوكلعاكلبطو(ه
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و
و
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 بالجماعة
االنتحار األنومي مثل 

 انتحار العزاب
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 دوركايم واإليديولوجيا:وضعية إميل  -9
لشيريكعكايفوعكاعيفوركديأيد،و تتصمر وولعخن يألدصأولنو

 ررررر ولعع رررررأظولنررررر ولعكلقرررررعولعكارررررع ولععنصرررررأ  ،وكصعأدبرررررفو
وكلعتادي وكلععق هولعي كلوبأسدولععند

سرري طنقوصررنووركديررأيدونولصرر دولعاأ رر و اررروك رر و رر لو
،و هرررركورخرررر و رررر و)ودكغسررررلويك ررررلو(وعيرررررول تهرررر ودسررررتأ ب

ولصنيررأ ووصررعولع ظررأدولعررري  ،وكعي رر ويررأنو رردللأ و رردلووعررأرو
لع ظديررررفووا،وكديرررر ولنرررر وتداصررررفولعصبررررأرديمرررردوص رررر و ظديررررأ و

لعكاررعيفوإعرر وخطررفولصنيررفودكوصشرردكووتدبرركيوشررأص وي تهرر و
ك ركويعتصر ووهكاصألرفوكسرنكيأ ووب وإع ولنص رفولعصاتصرعو ردرل و

  وي و عاوبأععنصيفوكلعتطبيقولع رأددوعنقركل ينول اتصأليرفو
إمبأتررألولنصيررفوبهررر ولعك ررك وإعرر وبرر ولعرر قنهوتقولعترر و 

عهررأوصررنولعيقررينوبقررردوصررأوعنعنرركدولعطبيعيررفوك رر وعاررفوطأعصررأو
ركديررأيدوعتصديررردو تررأةجوبعكمرر ،وكاعنهرررأوتاررروسررربينهأووكظ هررأ

عهررررر لولعرررررركدووإعررررر ولقرررررك ولعصررررركلط ينوركنوصقأكصرررررفهوك ظررررردل و
لعخطيرردولعرر يوقررأدوبرر وركديررأيدو رر وتمبيررلولع ظررأدولعكاررع ،و

ععنررردول اتصرررأوويقرررددكنودنولصررر وركديرررأيدوو اررررولعصرررؤدخين
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يعتبرردو رر ولععقيقررفوديبرردوصاهرركروصرر  ب ولصرر ولنرر وتعديرردو
لنررردول اتصرررأووصرررنولعي ررركلوكلع نسررر فوكلعسيأسرررفهوكلغ ررر وددلرو

تارررو رر ولنرردول اتصررأووع رر و هأيررفولألصرردودنويقنرر ولألركلدو
ولعت سيدولعكعيروععندولعي كلوكلع نس فه

ألركلدو عرريو قرررود رربحولويقنرر كقرررولسررتطأووركديررأيدودنو
لنررررردول اتصرررررأووصعررررر ويقررررركدوبرررررركدولعتكايررررر ولععنصرررررأ  وعيررررر و

ولعصؤسسألولعت ويأ لوخأاعفوعنتكاي ولعري  ه
دنوإصي وركديأيدويأنوي طنقوصنو نس فوكاعيفوو عاكيع  و

لنصأ يفوتاديبيف،وت   ولعرينولنولعركعف،ويصأوت  رن ولرنو
يقودكولعقريدولععندهوديوعدويينوركديرأيدويركع ولعررينودكولألخر
وديفود صيفو  وردلسفولعصاتصعوكظكل دبولعصختن فه

يتارررحوع رررأ،وصصرررأوسررربقوقكعررر ،ودنوإصيررر وو اخالصااا  ال اااال
ركديررأيدو رركولعصؤسررلولععقيقرر وععنرردول اتصررأوو رر وص ظرركدبو

لنر وصاصكلرفوورلدو ر لولععنردوصب يرأ وولعتاديب وكلعكارع ،وصرأ
دنووصرررنولعخطررركللولععنصيرررفولعصق  رررفولع رررأدصفهوكيي يررر و خررردل و

عرررروعهرر لولععنرردوصاصكلررفوصررنولعقكللررروكلعشرردكطولعص هايررف،و
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عيتبكدو  لولععندولعصستق وصيأ تر ولعيةقرفوبر وبرينوبرأق ولععنركدو
وكلعصعأد ولألخدفه

االجنازاا التي قدمها دوركايم لعلام  -10
 : االجتماع

تيصنود صيفوإسهأصألوركديأيدو  ولندول اتصرأو،وب  هرأو
لعشررررررردليفول يأريصيرررررررفهوداررررررر لولنررررررر و ررررررر لولععنررررررردوطرررررررأبعو

كل رررطبالوتعنييتررر وبأأل يرررأدولععنصيرررفوكت أكعررر وعيميررردوصرررنو
لعصشررييلوكلعقاررأيأولعكظي يررف،وك رر لوصررأوتصمرر و رر وص هايترر و
لعكاررررعيفولعترررر وديرررر ولنيهررررأوركديررررأيدول ررررروتعريررررربوعقكللرررررو

وولعص هجوععندول اتصأو،وكت ع دوإسهأصأت و يصأوين  
ددسررر وقكللرررر أولررر  وركديرررأيدولع  لرررفولعكارررعيفولعتررر وو-1

يك لوإ ود  وكاعولعا كدولععنصيرفولألكعر وعيتارأبولعب رأة و
لعررركظي  ولعررر يوعررررروكب ررركدةوصصيررر ة،وصرررأوي باررر ودنوتيررركنو
لنيررر ولصنيرررفوردلسرررفوكتعنيررر ولعظررركل دول اتصأليرررفوكيي يررررفو

وصعأعاتهأوبألتبأد أوعقأةقوصنصكسفهو
لسرررررهدوركديرررررأيدوبتعنييتررررر ولعسكسررررريكعكايفولعصصيررررر ةودنوو-2

ص هايرررفوسكسررريكعكايفوكلارررعفولعصعرررأعدوكلأل يرررأد،وويارررعوعررر 
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صصررأودرفوإعرر وتب رر وبعررنولنصررأ ول اتصررأوولعبررأد ينو  ررلو
ولعص هجولعركديأيص و  ولعتعني وكلعت سيدهو

صررنوخرري وديرررولنرر وارردكدةو هرردولعظررأ دةول اتصأليررفوو-3
)ولعت سررريدولعسكسررريكعكا وواتصأليرررفل وصسرررببأتهأوكصتايدلتهرررأ

وولسررتقيعيفولنرردول اتصررأو يرردةوترررليدوصصررأودرفوإعرر و قررطو(
وهلنولععنكدولألخدف

لستخردولعص هايفولععنصيفولعتر وللتصررلولنر وعارفولعيردوو-4
 ررررر و هررررردولعظررررركل دول اتصأليرررررفول ررررررصأولسرررررتخردولعصررررر هجو
لشع ررررأة ولعرررر يودلطرررر وتيررررأصيوع هرررردولعظررررأ دةو رررر ولنرررردو

ول اتصأوه
لعصيعظرررفوكلعتادبرررفويطررردقوص هايرررفو ررر و هررردووتكظيررر و-5

و اتصأليفهلعظكل دول
تكظي ررر و ررر و هررردولعاصعررر وكووارررصيدعلوليتشرررأ  وعص هررركدو-6

وهل اتصأليفوت سيدولعظكل دكووكتعني 
ت ييربولن و يدةولعصكاركليفوكلععيرأرولألخيقر وبصع ر وو-7

لعبأعررووبعيررل ولرنو لتيرفلألشيأ ويصأو  و  ولعكلقعووك  
و  ولعردلسفه
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 :االلتقاداا املوجه ألفكاره وحتليالته -11
 يصررأوو،ل  تقررأرللولعصكارر وإعيرر وت ع ررد رر وعقيقررفولألصرردو

وين  
تب رر ولع  لررفولشيريكعكايررفولعصعأ ظررفولعترر وتت رر وبهررأوو-1

لعصردسررررررفولعسكسرررررريكعكايفولعتقنيريررررررفويصكارررررر ودسأسرررررر وعيرررررر و
ردلسأت وكتعنييتر هوك ر بولع  لرفوتدير ود يأد رأوعرك وطبيعرفو

عك رك ولععيأةول اتصأليفوكصشييتهأولعكلقعيرف،وكصعأكعتهرأول
إعرررررر وقرررررركل ينودكوتعصيصررررررألويصيررررررنودنوتطبررررررقولنرررررر ويأ ررررررفو
لعصاتصعرررررررألودكوردلسرررررررفولعظررررررركل دوكلعقارررررررأيأوكلعصشرررررررييلو
ل اتصأليرررفوركنولألخررر وبعرررينول لتبرررأدوطبيعرررفولعصتايررردللو

ولعتأديخيفوكل اتصأليفه
لعت سيدللودعأريفولعبعرويتاحو عاوصنوخي وتعنييلوو-2

أليررف،وعيرررواررأ لوركديررأيدوك وسرريصأوعررك ولعظررأ دةول اتص
صعظصهررأوتؤيرررولنرر ولعاأ رر ول اتصررأل و قررطوكلععصرر ولنرر و
تا رررر ولعت سرررريدللولعسررررييكعكايفوكل قت ررررأريفوكلعبيكعكايررررفهو

وكبأألخةو  وردلست وعظأ دةول  تعأده
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لعاصرركنوكلررردولعكارركحوك وسرريصأو رر وت رركدلت وعررك وو-3
لعتارررأصنول اتصررررأل وكخأ رررفو رررر ولعصاتصعرررألولعتقنيريررررف،و

ع رررردروصارررردروآعررررفوتقرررركدوبعصنيررررفولعتاررررأصنوعيرررررواعرررر وصررررنول
ل اتصررأل ،وركنولششررأدةوإعرر ويي يررفوعررركرو رر لولعتاررأصنو
لعر يويرتدوبطديقرفوتنقأةيررفوكابديرف،ويصرأوعرردويشريدوإعر وطبيعررفو
لعص أعحولعت وتدبطولأل دلرو  وصاتصعأتهدوكطبيعرفودغبرأتهدو
 ررر ولععيرررأةوكلععرررينورلخررر واصألرررف،ولعتررر وتاطررر وعهررردويررر و

واشبألهأوب كدةوصدايفهل عتيأاألوكتقكدوب
إنوصعأعافوركديأيدووعظكل دول اتصأليفوكللتبأد رأوصرنوو-4

دسص ود رل ولندول اتصأووككظأة ،وعدوتعررروصأ يرفو ر بو
لعصعأعاأل،و  و  وكاعيفوددوبدلغصأتيفهويصأودرلوصبأعافو
ركديرررأيدو ررر وك ررر وردلسرررفولعظررركل دول اتصأليرررفوبك ررر هأو

لعك ررر وكلعردلسرررفودشررريأ وخأدارررفولرررنولع ررردرولعتدييررر ولنررر و
ولعيصيفو قط،ولن وعسأ ولعتعنييلولعيي يفوكلعصقأد فهو

إبرررررردل وسررررررصفولعتاررررررأ لوكلعتيأصرررررر وكلعتعررررررأكنوعنظرررررركل دوو-5
كلألعرررلروركنولششررأدةوإعرر وصررأوييت  هررأوصررنو رردلووكتايررردو

وكمكدةه
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لعصبأعاررفو رر ولعت ييرررولنرر ود صيررفولعارربطول اتصررأل ،وو-6
أدولعتدبررركيو ررر وعررر وكلعت شرررةفول اتصأليرررفوكلألخيقيرررفوكلع ظررر

لعصشرررررييلول اتصأليرررررفوكل قت رررررأريفوكلعسيأسررررريفوكلعري يرررررفو
كلألخيقيرفهوصصررأواعر ود يررأدبوتتسردوبأعطررأبعولعيكتركب وكرعيرر و
 عرراود رر ود ررنو يرردةولع رردلووبشرري وينرر وي سررنك وعنتاييرردو
كلععرر ولعارر ديوعنصشررييل،و رر لوللتبرردو يرردةولع رردلووصارردرو

و كووصنو قرلنولعيصعيأديفو)ولع كا (ه
ك  و هأيفويصي  رأولعقرك ودنوتنراول  تقرأرللو وتقنر وصرنو
د صيرررفولع يررردولعسكسررريكعكا وعرررركديأيدولعررر يولسرررهدوإعررر وعررررو
يبيدو  ولسرتقي ولنردول اتصرأوولرنولععنركدولألخردف،وك ر و
تعريروصكاكووكص هايرفو ر لولععنردوب ركدةورقيقرفو و ظيد رأو

وعهأو  ولع يدولعسكسيكعكا هوووووو
 


